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ABSTRACT 

 

This research aimed to prove that training and working environment influence on 

working productivity at PT.Toyo Seal Indonesia employees. Within this research, 

population research refers to Production Employees at PT. Toyo Seal Indonesia which is 

about 315 employees that already pass the probation time. Sample used about 30 

respondents and data was taken by way of questionnaires. 

The data collection  are analyzed by Regression Analysis. The result of this analysis 

showed that Y= 5.755 +  0.460 X1 + 0.585 X2 , and the determination coefficients is 

about 47% , by that means, there are signification effect about Training and Working 

Environment on Working Productivity. 

Keywords: Training, Working Environment, Working Productivity 

 

 

  

Analisis Pengaruh..., Nesya Aklima Thaibsyah, Ma.-Ibs, 2013



ix 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI KOMPERHENSIF 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI 

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI 

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ v 

ABSTRACT ..................................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... i 

DAFTAR TABEL ............................................................................................................... i 

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................................ii 

BAB I .................................................................................................................................. 1 

PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang ..................................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................................ 4 

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................................. 4 

1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................................... 5 

1.5 Pembatasan  Penelitian......................................................................................... 5 

1.6 Sistematika Penulisan .......................................................................................... 6 

BAB II ................................................................................................................................ 8 

LANDASAN TEORI .......................................................................................................... 8 

Analisis Pengaruh..., Nesya Aklima Thaibsyah, Ma.-Ibs, 2013



x 

 

2.1 Tinjauan Pustaka .................................................................................................. 8 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia .............................................................. 8 

2.1.1.1 Pengertian Sumber Daya Manusia ........................................................ 8 

2.1.1.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia .......................................... 8 

2.1.1.3 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia ........................................... 9 

2.1.1.4 Tugas dan Wewenang Manajemen Sumber Daya Manusia .................. 9 

2.1.2 Training ...................................................................................................... 10 

2.1.2.1 Pengertian Training ............................................................................. 10 

2.1.2.2 Tujuan Training ................................................................................... 10 

2.1.2.3 Metode Training .................................................................................. 11 

2.1.2.4 Pembagian Training ............................................................................ 11 

2.1.2.5 Komponen Training ............................................................................ 15 

2.1.3 Lingkungan Kerja ....................................................................................... 17 

2.1.3.1 Pengertian Lingkungan Kerja .............................................................. 17 

2.1.3.2 Pentingnya Lingkungan Kerja ............................................................. 18 

2.1.3.3 Jenis-Jenis Lingkungan Kerja ............................................................. 19 

2.1.4 Produktivitas Kerja ..................................................................................... 24 

2.1.4.1 Pengertian Produktivitas Kerja ............................................................ 24 

2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja ..................... 25 

2.1.4.3 Konsep Dasar Produktivitas Kerja ...................................................... 26 

2.1.4.4 Pengkukuran Produktivitas Kerja ........................................................ 27 

Analisis Pengaruh..., Nesya Aklima Thaibsyah, Ma.-Ibs, 2013



xi 

 

2.1.4.5 Indikator Produktivitas Kerja .............................................................. 28 

2.2 Keterkaitan Antar Variabel ................................................................................ 30 

2.2.1 Training terhadap Produktivitas Kerja........................................................ 30 

2.2.2 Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Kerja ........................................ 32 

2.3 Rerangka Pemikiran ........................................................................................... 34 

2.4 Hipotesis............................................................................................................. 35 

2.5 Penelitian Terdahulu .......................................................................................... 35 

BAB III ............................................................................................................................. 37 

METODE PENELITIAN ................................................................................................. 37 

3.1 Objek Penelitian ................................................................................................. 37 

3.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data ........................................................ 37 

3.3 Sampel ................................................................................................................ 39 

3.4 Operasionalisasi Variabel .................................................................................. 40 

3.5 Tekhnik Pengolahan Data .................................................................................. 41 

3.5.1 Uji Instrumen .............................................................................................. 41 

3.5.1.1 Uji Validitas ........................................................................................ 41 

3.5.1.2 Uji Reliabilitas ..................................................................................... 42 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik....................................................................................... 42 

3.5.2.1 Uji Normalitas ..................................................................................... 42 

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas ............................................................................ 43 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas ........................................................................ 43 

Analisis Pengaruh..., Nesya Aklima Thaibsyah, Ma.-Ibs, 2013



xii 

 

3.5.3 Uji Model Analisis ...................................................................................... 44 

3.5.3.1 Analisis Regresi Berganda .................................................................. 44 

3.5.3 Uji Hipotesis ............................................................................................... 45 

3.5.3.1 Uji T .................................................................................................... 45 

3.5.3.2 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) ................................................... 45 

BAB IV ............................................................................................................................. 46 

ANALISIS DAN PENELITIAN ...................................................................................... 46 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ................................................................... 46 

4.1.1 Sejarah Umum ............................................................................................ 46 

4.1.2 Visi Misi ..................................................................................................... 46 

4.1.3 Lambang dan Logo PT. Toyo Seal Indonesia ............................................ 47 

4.1.4 Struktur Organisasi PT. Toyo Seal Indonesia ............................................. 48 

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan ......................................................................... 48 

4.2.1 Populasi dan Sampel ................................................................................... 48 

4.2.2 Profil Responden ........................................................................................ 50 

4.2.2.1 Usia ...................................................................................................... 50 

4.2.2.2 Jenis Kelamin ...................................................................................... 51 

4.2.3 Hasil Uji Pretest .......................................................................................... 51 

4.2.3.1 Hasil Pre-Test Uji Validitas ................................................................ 52 

4.2.3.2 Hasil Pre-Test Uji Realiabilitas ........................................................... 53 

4.3 Analisis Hasil Uji Instrumen .............................................................................. 53 

Analisis Pengaruh..., Nesya Aklima Thaibsyah, Ma.-Ibs, 2013



xiii 

 

4.3.1 Uji Validitas ................................................................................................ 54 

4.3.2 Uji Reliabilitas ............................................................................................ 55 

4.4 Uji Asumsi Klasik .............................................................................................. 55 

4..4.1 Uji Normalitas ............................................................................................ 56 

4.4.2 Uji Multikolinieritas ................................................................................... 56 

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas ............................................................................... 57 

4.5 Uji Model Regresi ....................................................................................... 58 

4.5.1 Pembahasan Model Regresi ........................................................................ 58 

4.6 Uji Hipotesis ...................................................................................................... 60 

4.6.1 Uji T ............................................................................................................ 60 

4.6.2 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) .......................................................... 62 

4.7 Implikasi Manajerial .......................................................................................... 62 

BAB V .............................................................................................................................. 67 

PENUTUP ........................................................................................................................ 67 

5.1 Kesimpulan ........................................................................................................ 67 

5.2 Saran................................................................................................................... 67 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 69 

 

Analisis Pengaruh..., Nesya Aklima Thaibsyah, Ma.-Ibs, 2013



i 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2. 1 Bagan Fungsi Manajemen SDM .................................................................... 9 

Gambar 2. 2 Sistem Produksi ........................................................................................... 27 

Gambar 2. 3 Kaitan Lingkungan Kerja dengan Produktivitas Kerja ................................ 33 

Gambar 2. 4 Rerangka Pemikiran Penelitian .................................................................... 34 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT. Toyo Seal Indonesia .............................................. 48 

Gambar 4. 2 Data Usia Responden ................................................................................... 50 

Gambar 4. 3 Data Jenis Kelamin Responden ................................................................... 51 

Analisis Pengaruh..., Nesya Aklima Thaibsyah, Ma.-Ibs, 2013



i 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2. 1 Level model evaluasi Kirkpatrick .................................................................... 31 

Tabel 2. 2 Tabel Penelitian Terdahulu .............................................................................. 35 

Tabel 3. 1 Operasional Variabel ....................................................................................... 40 

Tabel 4. 1 Pre-Test Uji Validitas ...................................................................................... 52 

Tabel 4. 2 Pre-Test Uji Reliabilitas .................................................................................. 53 

Tabel 4. 3 Tabel Uji Validitas ........................................................................................... 54 

Tabel 4. 4 Tabel Uji Reliabilitas ....................................................................................... 55 

Tabel 4. 5 Tabel Uji Normalitas ....................................................................................... 56 

Tabel 4. 6 Tabel Uji Multikoliniertas ............................................................................... 57 

Tabel 4. 7 Tabel Heteroskedastisitas ................................................................................ 57 

Tabel 4. 8 Tabel Model Regresi ....................................................................................... 58 

Tabel 4. 9 Tabel Uji T ....................................................................................................... 60 

Tabel 4. 10 Koefisien Determinasi (R
2
) ........................................................................... 62 

Tabel 4. 11 Tabel Mean .................................................................................................... 63 

  

Analisis Pengaruh..., Nesya Aklima Thaibsyah, Ma.-Ibs, 2013



ii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Kuesioner 

Lampiran 2 Uji Validitas Pre-Test 

Lampiran 3 Uji Reliabilitas Pre-Test 

Lampiran 4 Uji Validitas 

Lampiran 5 Uji Reliabilitas 

Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik 

Lampiran 7 Uji Hipotesis 

Lampiran 8 Uji Regresi Berganda 

  

Analisis Pengaruh..., Nesya Aklima Thaibsyah, Ma.-Ibs, 2013



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat saat ini 

menyebabkan persaingan pasar semakin ketat. Persaingan pasar yang ketat ini menuntut 

adanya rancangan penjualan dan pemasaran produk dan orang-orang yang terlibat. Pihak 

manajemen di berbagai perusahaan menyadari bahwa peran serta karyawan pada suatu 

perusahaan harus mengikuti perkembangan dan tuntutan teknologi sesuai dengan 

keinginan perusahaan yang dibutuhkan. Perusahaan memiliki tujuan untuk dapat 

memperoleh laba maksimal yang ingin dicapainya. Sumber daya manusia merupakan 

penentu kegiatan perusahaan baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, serta 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu sumber daya manusia memiliki peran paling 

penting dan potensial bagi keberhasilan suatu perusahaan. Besarnya sumber daya 

manusia apabila didayagunakan secara efektif dan efisien akan bermanfaat dalam 

menunjang gerak lajunya pembangunan nasional yang berkelanjutan.  

 Dari pentingnya peranan sumber daya manusia tentunya juga terdapat 

masalah yang dihadapi, yakni dalam menciptakan sumber daya manusia yang dapat 

menghasilkan kinerja dan produktivitas kerja yang optimal, sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai. Produktivitas kerja merupakan tuntutan utama bagi perusahaan agar 

kelangsungan hidup atau kegiatan operasionalnya dapat tercapai. Produktivitas kerja 

adalah bagian penting yang harus diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia. 

Manajer yang handal harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan kinerja dan 

produktivitas karyawannya (Setiawan, 2012). Dalam adanya penelitian-penelitian lain, 

terdapat banyak hal yang dapat memengaruhi produktivitas kerja, untuk itu perusahaan 
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harus berusaha menjamin agar faktor yang berkaitan dengan produktivitas kerja dapat 

dipenuhi secara maksimal. Seiring berkembangnya ilmu dan pengetahuan yang semakin 

berkembang, maka perusahaan dituntut untuk dapat menjadikan karyawannya lebih 

terampil dan terlatih dalam mengerjakan tugasnya. Oleh karena itu perusahaan 

berinisiatif untuk mengadakan progam training bagi karyawan, karena training membuat 

mereka lebih percaya diri sehingga menimbulkan rasa puas dalam bekerja dan lebih 

dihargai, serta mampu berusaha untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

bagian penjualan ataupun produksi. Setelah program training itu terlaksana, maka 

diharapkan adanya peningkatan produktivitas kerja dalam bagian penjualan pada suatu 

perusahaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan hasil penjualan. Program training 

dianggap membawa manfaat yang cukup besar bagi perusahaan seperti meningkatkan 

skill, pengetahuan, percaya diri karyawan, dan meningkatkan efisiensi waktu dalam 

melaksanakan pekerjaannya.  

 Faktor lain yang diduga menurut peneliti memengaruhi produktivitas kerja 

adalah lingkungan kerja. Kenyamanan lingkungan kerja karyawan dapat memicu 

karyawan untuk bekerja lebih baik sehingga produktivitas kerja dapat dicapai secara 

maksimal. Lingkungan kerja yang baik diharapkan dapat memacu produktivitas kerja 

karyawan agar lebih maksimal (Mukaromah, 2009). Untuk mendukung tingkat 

produktivitas kerja karyawan dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja 

yang menyenangkan dan nyaman. Lingkungan kerja yang baik akan sangat besar 

pengaruhnya terhadap produktivitas kerja karyawan, aspek yang berpengaruh terhadap 

lingkungan kerja antara lain : pengaturan pencahayaan, kebisingan, pengaturan dan 

sirkulasi udara yang baik terutama didalam lingkungan kerja, kebersihan lingkungan 

kerja, dan keamanan terhadap barang milik karyawan (Sedarmayanti, 2011). Lingkungan 

kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan perusahaan dalam usaha untuk 
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menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kapadanya yang akhirnya berpengaruh 

terhadap produktivitas karyawan, lingkungan yang baik akan meningkatkan kinerja, 

begitupula sebaliknya apabila lingkungan kerja kurang tenang, akan dapat mempertinggi 

tingkat kesalahan yang mereka lakukan. 

 PT. Toyo Seal Indonesia adalah sebuah Perusahaan Penanaman Modal Asing 

(PMA JAPAN) manufaktur spesialis dalam produsen seal. PT Toyo Seal memiliki 1939 

orang karyawan (berdasarkan 20 Feb 2013) yang terdiri dari 1503 orang perempuan dan 

436 orang laki-laki. Dalam industrinya ini, PT Toyo Seal sangatlah memerlukan 

ketelitian, skill, keuletan, lingkungan kerja fisik yang baik, dan hal lain yang dapat 

menunjang produktivitasnya. Output yang dihasilkan oleh PT Toyo Seal Indonesia ini 

adalah berupa rubber seal, core metal, dan snap ring yang digunakan untuk otomotif. 

Dengan adanya berbagai macam output seperti diatas, PT Toyo Seal juga memiliki 

berbagai macam cara untuk memproduksi output-nya tersebut sehingga kekeliruan 

ataupun kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir, apalagi dengan banyaknya 

tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaan ini. Fenomena tahunan yang terjadi di PT 

Toyo Seal Indonesia, yaitu hasil dari produktivitas kerja yang berupa seal tersebut per 

tahunnya mengalami penurunan. Penurunan produktivitas kerja disini diartikan sebagai 

makin banyaknya kerusakan ouput-output seal yang dihasilkan oleh PT Toyo Seal 

Indonesia.  Jadi jelaslah sudah, bahwa produktivitas tenaga kerja patut mendapat 

perhatian dan penting untuk diteliti pada penelitian ini. Dengan adanya perhatian dan 

dukungan terhadap training  dan  lingkungan kerja fisik yang di ciptakan dalam PT Toyo 

Seal Indonesia, baik atasan maupun bawahan dan para pengelola diharapkan peningkatan 

produktivitas kerja pegawai, khususnya pegawai bagian produksi pada PT. Toyo Seal 

Indonesia. Berdasakan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
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dengan judul ”Analisis Pengaruh Training dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas 

Kerja di PT Toyo Seal Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Peningkatan produktivitas kerja merupakan masalah sistem dalam arti 

tertentu, karena ada banyak segi dari pekerjaan dan kegiatan perusahaan yang 

mempunyai dampak terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Bidang kerja yang 

dapat meningkatkan produktivitas kerja di samping perlunya pembenahan kembali 

beberapa bagian organisasi dan fungsi staff untuk menunjang peningkatan produktivitas 

semaksimal mungkin (Salinding, 2011). 

 Rumusan masalah dari judul Analisis Pengaruh Training dan Lingkungan 

Kerja terhadap Produktivitas Kerja di PT Toyo Seal Indonesia adalah :  

1. Apakah training  berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas 

kerja? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

produktivitas kerja? 

3. Variabel apakah yang paling dominan antara training dan lingkungan kerja 

pada PT Toyo Seal Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang tepat untuk menganalisis 

data. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Untuk mendapatkan gambaran apakah training dan lingkungan kerja 

memberikan dampak yang signifikan terhadap produktivitas kerja pada 

PT.Toyo Seal Indonesia 
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2. Untuk mengetahui manakah dari training dan lingkungan kerja yang 

berpengaruh lebih dominan terhadap produktivitas kerja yang ada pada PT. 

Toyo Seal Indonesia 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan memahami tujuan penelitian yang tertera diatas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan manfaat penelitian ini. Manfaat penelitian ini diharapkan memberian 

manfaat berupa :  

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi mengenai 

pengaruh training dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

perusahaan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengatasi permasalahan 

yang berkaitan dengan training dan lingkungan kerja karyawan yang 

khususnya terhadap produktivitas kerja. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana peneliti untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah dalam dunia 

kerja. 

1.5 Pembatasan  Penelitian 

 Dikarenakan adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam 

melakukan penelitian ini, maka penulis hanya akan meneliti mengenai : 
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1. Penulis hanya meneliti tentang Training  dan Lingkungan Kerja di PT. Toyo 

Seal Indonesia pada bagian Produksi saja.  

2. Penulis hanya meneliti Lingkungan Kerja dari segi Lingkungan Kerja Fisik 

perusahaan karena menyesuaikan dengan keadaan PT. Toyo Seal Indonesia.  

3. Terdapat indikator dari variable Lingkungan Kerja yang disesuaikan 

terhadap kondisi PT. Toyo Seal Indonesia dan pihak manajemen perusahaan. 

4. Penulis meneliti karyawan produksi PT. Toyo Seal Indonesia yang sudah 

bekerja selama >3bln. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara 

keseluruhan dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai 

berikut :  

 Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi tentang rerangka penelitian, hipotesis, dan  teori-teori 

yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian, antara lain: teori 

mengenai managemen sumber daya manusia, training    , lingkungan kerja 

dan produktivitas kerja. 

Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai sumber data, teknik pengumpulan 

data, dan metode analisis data. 
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Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian lalu 

menganalisis atau pembahasan hasil penelitian. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian ataupun 

skripsi ini dan saran yang akan ditujukan kepada objek penelitian dan yang 

akan ditutup dengan lampiran,daftar pustaka, dan data pribadi penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia  

2.1.1.1 Pengertian Sumber Daya Manusia 

 Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebuah bagian dari ilmu 

manajemen yang mempelajari hubungan antar manusia sebagai asset dan sumber daya 

perusahaan serta bagaimana mengelolanya agar benar-benar dapat menjalankan tugas 

dan wewenang masing-masing dengan baik dan tidak terpaksa (Murtie , 2012).  

 Amstrong (2003) berpendapat bahwa sumber daya manusia dapat 

didefinisikan sebagai pendekatan stratejik dan koheren untuk mengelola asset paling 

berharga milik organisasi, orang-orang yang bekerja dalam organisasi, baik secara 

individu maupun kolektif, dan memberikan sumbangan untuk mencapai sasaran 

organisasi. 

2.1.1.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Murtie (2012), terdapat 4 (empat) hal yang menjadi tujuan 

manajemen sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut : 

1. Tujuan Organisasi ; Tujuan ini ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan 

MSDM dalam memberkikan kontribusi pada pencapaian efektivitas 

organisasi. 

2. Tujuan Fungsional ; Tujuan ini ditujukan untuk mempertahankan kontribusi 

departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Analisis Pengaruh..., Nesya Aklima Thaibsyah, Ma.-Ibs, 2013



9 

 

3. Tujuan Sosial ; Tujuan ini ditujukan untuk secara etis dan dosial merespons 

terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat dengan 

meminimalkan dampak negative terhadap organisasi. 

4. Tujuan Personal ; Tujuan ini ditujukan untuk membantu karyawan dalam 

mencapai tujuannya , minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi 

kontribusi individual terhadap organisasi. 

2.1.1.3 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Gambar 2. 1 Bagan Fungsi Manajemen SDM 

Sumber : diadaptasi dari Murtie (2012) 

2.1.1.4 Tugas dan Wewenang Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Murtie (2012), terdapat tugas dan wewenang Manajemen Sumber 

Daya Manusia, yaitu sebagai berikut : 

1. Merencanakan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja 

2. Mengadakan training, pemgembangan, dan penilaian prestasi kerja 

3. Menangani promosi, pemindahan, dan pemisahan 

Fungsi Manajerial SDM 

PERENCANAAN 

PENGARAHAN 

PENGORGANISASIAN 

PENGENDALIAN 
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2.1.2 Training     

2.1.2.1 Pengertian Training     

 Training berhubungan dengan penambahan pengetahuan, keterampilan, dan 

kecakapan untuk suatu pekerjaan tertentu. Hal ini ditujukan agar para karyawan dapat 

menambah kecakapan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang dijalaninya 

dalam suatu perusahaan. 

 Cole (2002) dalam Laing (2009) berpendapat bahwa training adalah 

kegiatan pembelajaran yang diarahkan untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan 

khusus untuk suatu pekerjaan.  

 Training merupakan proses memberikan keterampilan kepada karyawan 

untuk melakukan pekerjaanya (Dessler, 2006). 

 Training  adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang individu dalam 

rangka untuk mengubah pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya. Dalam sebuah 

perusahaan, training yang dilaksanakan merujukan pada perolehan pengetahuan, 

keterampilan, dan kompetensi sebagai hasil dari pengajaran keterampilan dan kejuruan 

yang disertai praktik nyata sehubungan dengan pengetahuan tertentu yang bermanfaat 

bagi kinerja seseorang dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya (Murtie, 2012). 

2.1.2.2 Tujuan Training      

 Menurut Murtie (2012) , agar pencapaian goal yang diharapkan dalam 

pelaksanaan training , maka training  memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas kerja 

2. Meningkatkan produktivitas kerja 

3. Meningkatkan moral, etika, dan semangat kerja 

4. Merangsang karyawan agar lebih berprestasi 
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5. Meningkatkan pretumbuhan pribadi karyawan 

6. Mengikuti perkembangan skill, pemikiran, dan paradigma terkini baik dalam 

pekerjaan maupun dalam MSDM. 

2.1.2.3 Metode Training 

 Menurut Murtie (2012), terdapat metode training berdasarkan tempat 

pemberian training itu sendiri, yaitu : 

1. On The Job Training 

On The Job Training berlangsung dalam situasi kerja normal, dengan 

menggunakan alat yang sebenarnya, peralatan, dokumen, atau bahan yang 

digunakan oleh trainer. Dalam hal ini, biasanya dilakukan oleh jajaran 

MSDM yang dibantu divisi-divisi lain terkait dengan tugas masing-masing. 

On the Job Training biasanya berhubungan dengan peningkatan keterampilan 

kerja dan hal lain yang bersifat formal. 

2. Off The Job Training 

Off The Job Training berlangsung jauh dari situasi kerja normal. Biasanya, 

training tersebut dilakukan tidak berkenaan dengan pekerjaan, tetapi 

menyiratkan bahwa training tersebut seorang karyawan tidak lagi diposisikan 

pada tugas dan fungsi seperti biasanya. Selain itu training ini dijauhkan dari 

rutinitas kerja, dengan harapan ada pelepasan kejenuhan untuk kemudian 

mereka lebih berkonsentrasi lagi terhadap pekerjaan setelah melewati training 

tersebut. 

2.1.2.4 Pembagian Training 

 Menurut Murtie (2012), dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai 

pembagian training menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : 
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1. Metode training untuk karyawan baru 

Apabila karyawan baru akan diangkat menjadi karyawan tetap, biasanya 

akan dilakukan masa training dengan waktu sekitar 1-3 bulan. Training 

tersebut biasanya dilakukan pada saat karyawan tersebut baru masuk ke 

suatu perusahaan. Materi training untuk karyawan baru adalah sebagai 

berikut ; 

a. Pengenalan perusahaan 

Pengenalan ini berkaitan dengan siapa pemilik perusahaan, visi misi 

perusahaan, serta struktur organisasi perusahaan tersebut. Tujuannya 

adalah agar mereka mengetahui dengan siapa harus bertanggung 

jawab dan agar ia dapat menjalankan tugas dengan baik serta memiliki 

kepercayaan diri untuk bekerja dengan maksimal di perusahaan 

tersebut. 

b. Pengenalan tugas dan wewenang masing-masing 

Karyawan baru harus ditunjukkan tugas seta wewenangnya, sehingga 

tidak tumpang tindih dengan tugas dan wewenang karyawan lain. Hal 

ini diharapkan agar karyawan baru cepat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kerja sehingga tanggung jawab yang diembannya bisa 

berjalan dengan baik. 

c. Training kecakapan 

Bagi posisi yang memerlukan kemampuan, keterampilan dan 

kecakapan khusus untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang 

diberikan kepadannya, sangat perlu diadakan training yang 

berhubungan dengan hal tersebut. Contohnya , training yang 
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diberikan kepada security, lalu training terhadap karyawan pabrik, 

dan training untuk public speaker. 

Lalu dalam menangani karyawan baru juga terdapat metode yang harus 

digunakan untuk training karyawan baru tersebut, yaitu ; 

a. On The Job Training ; 

 Demonstrasi ; yaitu pemberian materi dengan cara praktik dan 

contoh langsung oleh pemberi materi tersebut atau dibantu oleh 

orang lain dalam rangka menyelesaikan pekerjaan. 

 Praktik langsung ; yaitu dilakukan untuk pekerjaan yang 

memerlukan profesionalitas seperti akuntan dan teknisi. 

 Metode self training ; yaitu karyawan baru dibiarkan mengerjakan 

tugas dan tanggung jawabnya dengan melihat contoh yang 

dilakukan karyawan lainnya yang lebih senior. 

b. Off The Job Training ; 

 Jarang sekali karyawan baru dihadapkan dengan off the job 

training, kecuali kalau karyawan tersebut akan ditempatkan 

sebagai tim dan juga mendapatkan pekerjaan level manajerial. 

Biasanya model yang dipakai adalah metode ceramah. Disini, 

pembicara akan menerangkan tentang segala sesuatu yang perlu 

disampaikan sementara karyawan baru tersebut mendengarkan. 

2. Metode training untuk level menengah 

Bagi level menengah, training bukan hanya ditujukan untuk pemguasaan 

pada materi atau keterampilan kerja tertentu, tetapi kadangkala dilakukan 

untuk pengembangan kepribadian, peningkatan kepuasan kerja, dan 
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fenomena pergantian kerja karyawan. Metode training yang harus digunakan 

pada level menengah adalah ; 

a. On The Job Training 

 Praktik langsung 

Untuk karyawan level menengah, biasanya pekerjaan yang 

dilakukan memerlukan profesionalitas. Metode praktik langsung 

ini dilakukan terutama pada training yang bersifat manajerial. 

Contohnya pada karyawan bagian accounting, asisten manajer, 

dan lain-lain. 

 Demonstrasi  

Metode ini dilakukan untuk karyawan level menengah biasanya 

berkenaan dengan pengembangan dan peningkatan kualitas serta 

kapisitas diri. 

b. Off The Job Training 

 Role play ; permainan peran menampilkan simulasi yang 

dilakukan oleh para peserta training dengan memerankan pelaku-

pelaku yang ada dalam posisi kerja mereka di perusahaan  

 Diskusi kelompok ; diskusi akan menghasilakn suatu hal yang 

dapat menambah wawasan peserta terhadap materi training. 

 Pusat pengembangan ; training yang memanfaatkan adanya pusat 

pengembangan berarti karyawan mengikuti program-program 

training yang sebelumnya telah disusun dan diadakan oleh pusat 

pengambangan yang bekerja sama dengan perusahaan. 
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 Dinamika kelompok ; dinamika kelompok diberikan kepada 

karyawan tingkat menengah yang memerlukan kerja sama tim 

dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. 

3. Metode training untuk level manajer 

Training yang dilakukan level manajer adalah berguna untuk menambah 

wawasan para manajer. Metode yang diberikan adalah dengan training 

motivasi diluar perusahaan yang diseleggarakan oleh pembicara terkenal 

atau lembaga training yang sudah ternama. Dengan sesekali mengikuti 

kegiatan ini maka level manajer akan dibekali keterampilan tim dan 

keterampilan berhubungan dengan pihak lain dengan baik dari sebelumnya. 

2.1.2.5 Komponen Training 

 Untuk menyempurnakan hasil akhir suatu training, haruslah di ingat bahwa 

proses selama training itu berlangsung harus jelas di mata para peserta training. 

Maksudnya disini adalah job specification yang selanjutnya akan diemban harus 

dijelaskan terlebih dahulu kepada pekerja. Jadi para peserta training akan bersungguh-

sungguh selama mengikuti program training. Hal ini dirangkum seperti yang dikatakan 

Mangkunegara (2006) dalam Salinding (2011), yakni segala bentuk training yang dibuat 

oleh perusahaan memiliki komponen-komponen sebagai berikut : 

1. Tujuan dan sasaran training harus jelas dan dapat diukur. 

Training dilakukan perusahaan agar para karyawan dapat saling bahu-

membahu dalam mencapai tujuan perusahaan, sehingga training yang 

perusahaan wajibkan kepada pekerjaanya akan efisien dan bermanfaat. 

Mengingat biaya yang tidak sedikit, maka training harus diukur juga dari sisi 
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kemanakah arah training ini, siapa saja yang wajib mengikutinya dan apa 

tujuan akhir diadakannya kegiatan ini. 

2. Para pelatih (trainers) harus memadai. 

Keprofesionalan trainers merupakan keharusan. Hal ini dikarenakan pekerja 

adalah alat perusahaan yang membutuhkan keterampilan. Keterampilan ini 

harus didapat dari pengajar yang baik. 

3. Materi training harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Model training yang diprioritaskan oleh perusahaan bagi pekerjanya harus 

disesuaikan dengan tujuan akhir dari training tersebut. Sehingga training 

yang dilaksanakan akan efisien dan efektif. 

4. Metode training harus disesuaikan dengan kemampuan pekerja yang 

menjadi peserta training. 

Setiap pekerja memiliki kekuatan dan kelemahan, hal ini adalah manusiawi 

mengingat manusia tidak ada yang sempurna. Sehingga perusahaan harus 

pintar menyeleksi dan memonitor mengenai metode-metode apa yang sesuai 

dengan tingkat kemampuan pekerja, perusahaan harus bisa melihat hal-hal 

apa saja yang dibutuhkan pekerja agar dapat meningkatkan skill and 

knowledge mereka. 

5. Peserta training harus memenuhi syarat dan ketentuan 

Ini adalah hal yang cukup penting, namun sering diabaikan oleh tim yang 

mengadakan training. Fenomena yang terjadi adalah bukan karena pekerja 

yang tidak berkompeten dalam materi yang disajikan, namun karena 

kekurangan peserta training atau karena terlambatnya informasi mengenai 

training yang akan dilangsungkan, maka persyaratan bagi peserta pun 

terabaikan. Padahal jika persyaratan dijalankan sesuai dengan yang berlaku, 
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maka peserta training akan mendapatkan banyak keuntungan setelah 

mengikuti training. Sementara itu, jika persyaratan bagi peserta diabaikan 

maka training yang mereka ikuti tidak akan 

membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini tentu saja akan berakibat bagi 

kemajuan perusahaan. 

2.1.3 Lingkungan Kerja 

2.1.3.1 Pengertian Lingkungan Kerja 

 Dalam dunia kerja pada suatu perusahaan banyak sekali apsek penunjang 

yang mendukung berjalannya suatu perusahaan , antara lain adalah lingkungan kerja. Hal 

tersebut perlu sekali diperhatikan agar pencapaian tujuan dalam perusahaan dapat 

berjalan dengan baik.  

 Menurut Sihombing (2004) dalam Naibaho (2011) berpendapat bahwa, 

lingkungan kerja merupakan faktor-faktor di luar manusia baik fisik maupun non fisik 

dalam suatu organisasi. Faktor fisik ini mencakup peralatan kerja, suhu di tempat kerja, 

kesesakan dan kepadatan, kebisingan, luas ruang kerja sedangkan non fisik mencakup 

hubungan kerja yang terbentuk di instansi antara atasan dan bawahan serta antara sesama 

karyawan. 

 Lingkungan kerja juga dapat dideskripsikan dengan sederhana, yaitu 

lingkungan dimana orang-orang bekerja. Lingkungan ini dikategorikan secara luas 

meliputi lingkungan fisik dan non fisik (Briner, 2000). Lingkungan kerja menurut 

Nitiseminto (2002) dalam Mukaromah (2009)  adalah segala sesuatu yang ada di sekitar 

para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

di bebankan kepadanya. Lingkungan kerja yang baik akan sangat mempengaruhi tingkat 

produktivitas karyawan hal ini dapat dilihat dari peningkatan teknologi dan cara 
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produksi, sarana dan peralatan produksi yang digunakan, tingkat keselamatan dan 

kesehatan kerja serta suasana lingkungan kerja itu sendiri. Dengan kata lain lingkungan 

kerja dianggap sebagai kepribadian suatu perusahaan seperti yang dilihat oleh para 

pekerjanya (Mukaromah , 2009).  

 Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, 

lingkungan kerja adalah sebuah lingkungan dimana para pekerja menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya demi mencapai tujuan yang dimiliki oleh perusahaan. 

2.1.3.2 Pentingnya Lingkungan Kerja 

 Lingkungan kerja mempunyai pengaruh penting terhadap kinerja karyawan, 

di dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan penuh 

tanggung jawab, dan pada akhirnya dapat memperoleh hasil yang maksimal. Lingkungan 

kerja yang baik serta dukungan dari karyawan tentu akan dapat meningkatkan semangat 

kerja karyawan, namun bila lingkungan kerja kurang mendukung, tingkat kesalahan yang 

dilakukan oleh karyawan akan tinggi.  Besarnya pengaruh lingkungan terhadap setiap 

perusahaan tertentu akan berbeda-beda, tetapi perusahaan yang akan berkembang dengan 

baik pada umumnya adalah perusahaan yang selalu melakukan inovasi tiada henti 

(Hardiandi ,2005 dalam Mukaromah ,2009).   

 Hariadi (2005) salah satu orang yang menganalisis tentang lingkungan 

pekerjaan mengatakan bahwa hasil analisis ini dapat menyimpulkan akan peluang dan 

ancaman yang dihadapi perusahaan, prospek usaha yang panjang, serta dapat dilanjutkan 

dengan strategi apa yang terbaik dalam menghadapi lingkungan usaha tersebut. Analisis 

dalam lingkungan tersebut akan menentukan bagaimana arah dan tujuan strategi yang 

disusun perusahaan dalam menangkap berbagai peluang yang tersembunyi dalam 

lingkungan yang dihadapi. 
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2.1.3.3 Jenis-Jenis Lingkungan Kerja 

 Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila karyawan dapat 

melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Oleh karena itu 

penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik akan sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya apabila lingkungan kerja yang 

tidak baik akan dapat menurunkan motivasi serta semangat kerja dan akhirnya dapat 

menurunkan kinerja karyawan (Wulan, 2011). Menurut Sedarmayanti (2001) dalam 

Wulan (2011) menyatakan bahwa secara garis besar, lingkungan kerja dibagi menjadi 2 

(dua), yaitu : 

1. Lingkungan Kerja Fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di 

sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung (Sedarmayanti (2001) dalam Wulan 

(2011).  

Menurut Nitisemito (2002) dalam Wulan (2011) lingkungan kerja fisik adalah 

segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi 

dirinya dalam menjalankan tugas - tugas yang dibebankan, misalnya 

penerangan, suhu udara, ruang gerak, keamanan, kebersihan, musik dan lain-

lain. Berdasarkan definisi tersebut bahwa lingkungan kerja fisik adalah segala 

sesuatu yang ada di sekitar tempat kerja karyawan lebih banyak berfokus 

pada benda – benda dan situasi sekitar tempat kerja sehingga dapat 

mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan tugasnya, Masalah lingkungan 

kerja dalam suatu organisasi sangat penting, dalam hal ini diperlukan adanya 

pengaturan maupun penataan faktor - faktor lingkungan kerja fisik dalam 
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penyelenggaraan aktivitas organisasi. Faktor - faktor lingkungan kerja fisik 

adalah sebagai berikut:  

a. Pewarnaan  

Masalah warna dapat berpengaruh terhadap karyawan didalam 

melaksanakan pekerjaan, akan tetapi banyak perusahaan yang kurang 

memperhatikan masalah warna. Dengan demikian pengaturan hendaknya 

memberi manfaat, sehingga dapat meningkatkan semangat kerja 

karyawan. Pewarnaan pada dinding ruang kerja hendaknya 

mempergunakan warna yang lembut.  

b. Pencahayaan 

Pencahayaan dalam ruang kerja karyawan memegang peranan yang 

sangat penting dalam meningkatkan semangat karyawan sehingga mereka 

akan dapat menunjukkan hasil kerja yang baik, yang berarti bahwa 

pencahayaan tempat kerja yang cukup sangat membantu berhasilnya 

kegiatan-kegiatan operasional organisasi. 

c. Udara  

Di dalam ruangan kerja karyawan dibutuhkan udara yang cukup, dimana 

dengan adanya pertukaran udara yang cukup, akan menyebabkan 

kesegaran fisik dari karyawan tersebut. Suhu udara yang terlalu panas 

akan menurunkan semangat kerja karyawan di dalam melaksanakan 

pekerjaan.  

d. Suara bising  

Suara yang bising bisa sangat menganggu para karyawan dalam bekerja. 

Suara bising tersebut dapat merusak konsentrasi kerja karyawan sehingga 

kinerja karyawan bisa menjadi tidak optimal. Oleh karena itu setiap 
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organisasi harus selalu berusaha untuk menghilangkan suara bising 

tersebut atau paling tidak menekannya untuk memperkecil suara bising 

tersebut. Kemampuan organisasi didalam menyediakan dana untuk 

keperluan pengendalian suara bising tersebut, juga merupakan salah satu 

faktor yang menentukan pilihan cara pengendalian suara bising dalam 

suatu organisasi.  

e. Ruang Gerak  

Suatu organisasi sebaiknya karyawan yang bekerja mendapat tempat yang 

cukup untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas. Karyawan tidak 

mungkin dapat bekerja dengan tenang dan maksimal jika tempat yang 

tersedia tidak dapat memberikan kenyamanan. Dengan demikian ruang 

gerak untuk tempat karyawan bekerja seharusnya direncanakan terlebih 

dahulu agar para karyawan tidak terganggu di dalam melaksanakan 

pekerjaan disamping itu juga perusahaan harus dapat menghindari dari 

pemborosan dan menekan pengeluaran biaya yang banyak.  

f. Keamanan 

Rasa aman bagi karyawan sangat berpengaruh terhadap semangat kerja 

dan kinerja karyawan. Di sini yang dimaksud dengan keamanan yaitu 

keamanan yang dapat dimasukkan ke dalam lingkungan kerja fisik. Jika di 

tempat kerja tidak aman karyawan tersebut akan menjadi gelisah, tidak 

bisa berkonsentrasi dengan pekerjaannya serta semangat kerja karyawan 

tersebut akan mengalami penurunan. Oleh karena itu sebaiknya suatu 

organisasi terus berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan suatu 

keadaan dan suasana aman tersebut sehingga karyawan merasa senang 

dan nyaman dalam bekerja. 
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g. Kebersihan 

Lingkungan kerja yang bersih akan menciptakan keadaan disekitarnya 

menjadi sehat. Oleh karena itu setiap organisasi hendaknya selalu 

menjaga kebersihan lingkungan kerja. Dengan adanya lingkungan yang 

bersih karyawan akan merasa senang sehingga kinerja karyawan akan 

meningkat.  

2. Lingkungan Kerja Non Fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan 

dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan 

dengan bawahan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan 

(Sedamayanti (2001) dalam Wulan (2011). Lingkungan kerja non fisik ini 

tidak kalah pentingnya dengan lingkungan kerja fisik. Semangat kerja 

karyawan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kerja non fisik, 

misalnya hubungan dengan sesama karyawan dan dengan pemimpinnya. 

Apabila hubungan seorang karyawan dengan karyawan lain dan dengan 

pimpinan berjalan dengan sangat baik maka akan dapat membuat karyawan 

merasa lebih nyaman berada di lingkungan kerjanya. Dengan begitu semangat 

kerja karyawan akan meningkat dan kinerja pun juga akan ikut meningkat. 

Ada 5 aspek lingkungan kerja non fisik yang bisa mempengaruhi perilaku 

karyawan, yaitu: 

a. Struktur kerja 

Struktur kerja dimaksudkan adalah sejauh mana bahwa pekerjaan yang 

diberikan kepadanya memiliki struktur kerja dan organisasi yang baik.  
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b. Tanggung jawab kerja 

Tanggung jawab kerja adalah sejauh mana pekerja merasakan bahwa 

pekerjaan mengerti tanggung jawab mereka serta bertanggung jawab atas 

tindakan para pekerja.  

c. Perhatian dan dukungan pemimpin 

Hal ini dimaksudkan sejauh mana karyawan merasakan bahwa pimpinan 

sering memberikan pengarahan, keyakinan, perhatian serta menghargai 

mereka.  

d. Kerja sama antar kelompok 

Hal ini dapat diartikan yaitu sejauh mana karyawan merasakan ada 

kerjasama yang baik diantara kelompok kerja yang ada.  

e. Kelancaran komunikasi 

Kelancaran komunikasi yaitu sejauh mana karyawan merasakan adanya 

komunikasi yang baik, terbuka, dan lancar, baik antara teman sekerja 

ataupun dengan pimpinan.  

 

 Kedua jenis lingkungan kerja di atas harus selalu diperhatikan oleh 

organisasi. Keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Terkadang organisasi hanya 

mengutamakan salah satu jenis lingkungan kerja di atas, tetapi akan lebih baik lagi 

apabila keduanya dilaksanakan secara maksimal. Dengan begitu produktivitas karyawan 

bisa akan lebih maksimal.  
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2.1.4 Produktivitas Kerja 

2.1.4.1 Pengertian Produktivitas Kerja 

 Setiap perusahaan selalu berusaha agar karyawan dapat berprestasi dalam 

bentuk memberikan produktivitas kerja yang maksimal. Produktivitas kerja karyawan 

bagi suatu perusahaan sangatlah penting sebagai alat pengukur keberhasilan dalam 

menjalankan usaha. Karena semakin tinggi produktivitas kerja karyawan dalam 

perusahaan, berarti laba perusahaan dan produktivitas akan meningkat. 

 Menurut Sutrisno (2010), produktivitas adalah output per unit atau output 

dibagi input, atau rasio antara output dengan input. 

 Produktivitas kerja adalah bagian penting yang harus diperhatikan dalam 

sebuah perusahaan dan manajemen sumber daya manusia. Menurut Bernandin dan 

Russell (1993) dalam Setiawan (2012) produktivitas adalah tingkat perbandingan antara 

hasil keluaran (output) dengan masukan (input). Lalu Fahmi (2012) berpendapat bahwa : 

produktivitas adalah kemampuan suatu bisnis dalam menghasilkan produk secara kurun 

waktu yang ditentukan. Kurun waktu biasanya dihitung perkuartal,semester,dan tahunan. 

Kapasitas produktivitas juga dilihat dari jumlah unit yang dihasilkan, kecepatan yang 

mampu dihasilkan, serta kualitas produk yang sesuai dengan standar yang disepakati. 

 SDM sebenarnya hanyalah salah satu input faktor produksi selain mesin, 

bahan baku, energi, dan lain lain. Faktor- faktor produksi ini secara sendiri-sendiri 

disebut produktivitas parsial. Produktivitas dalam konteks sumber daya manusia dapat 

juga disebut produktivitas tenaga kerja dan lain sebagainya (Setiawan, 2012).  

 Dengan demikian yang disebut produktivitas kerja adalah masuknya input 

dan mengeluarkan output dengan prosedur dan totalitas yang dimiliki perusahaan. 
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2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja 

 Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja karyawan di suatu 

perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan tersebut.  Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut Sutrisno 

(2010) adalah ; 

1. Training 

Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan dengan ketrampilan 

dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja. Untuk itu latihan 

kerja diperlukan bukan saja sebagai pelengkap, akan tetapi sekaligus untuk 

memberikan dasar-dasar pengetahuan. Karena dengan latihan berarti para 

karyawan belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan benar-benar dan tepat, 

serta dapat memperkecil atau meninggalkan kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan. 

2. Mental dan kemampuan fisik karyawan 

Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk 

menjadi perhatian bagi organisasi, sebab keadaan fisik dan mental karyawan 

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan produktivitas kerja karyawan. 

3. Hubungan antara atasan dan bawahan 

Hubungan antara atasan dan bawahan akan mempengaruhi kegiatan yang 

dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan atasan terhadap bawahan, sejauh 

mana bawahan diikut sertakan dalam penentuan tujuan. Sikap yang paling 

jalin-menjalin telah mampu meningkatkan produktivitas karyawan dalam 

bekerja. Dengan demikian, jika karyawan diperlakukan secara baik, maka 

karyawan tersebut akan berpartisipasi dengan baik pula dalam proses produksi, 

sehingga berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja. 
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 Selain itu, Siagian (2003) dalam Sutrisno (2010) mengatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dapat disimpulkan menjadi 2 (dua) 

golongan, yaitu ; 

a. Faktor yang ada pada individu; yaitu umur, tempramen, keadaan fisik, 

kelemahan, dan motivasi. 

b. Faktor yang ada diluar individu; yaitu kondisi fisik seperti suara, 

penerangan, waktu istirahat, lama kerja, upah, bentuk organisasi, 

lingkungan social, dan keluarga. 

2.1.4.3 Konsep Dasar Produktivitas Kerja 

 Menurut Sedarmayanti (2011), pada dasarnya sistem produksi adalah proses 

transformasi input menjadi output atau dengan kata lain produksi adalah sebuah proses 

mengubah input menjadi output, berdasarkan pengertian tersebut, sistem produksi 

memiliki 3 komponen yaitu:  

a. Masukan (input) 

b. Keluaran (output) 

c. Proses 
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Ketiga hal ini dideskripsikan sebagai gambar berikut : 

 

Gambar 2. 2 Sistem Produksi 

Sumber : Eni Trisnawati (2005) dalam Mukaromah (2009) 

 Dari berbagai jenis faktor produksi, tenaga kerja merupakan faktor produksi 

yang memegang peranan utama. Dari berbagai permasalahan tenaga kerja, rendahnya 

produktivitas kerja merupakan salah satu masalah yang cukup pelik.  

 Produktivitas sering diartikan sebagai kemampuan seperangkat sumber-

sumbar ekonomi untuk menghasilkan suatu perbandingan antara pengorbanan (input) 

dengan penghasilan (output). Semakin kecil pengorbanan untuk menghasilkan output 

dikatakan sebagai kegiatan produktif, sebaliknya semakin tinggi input yang diperlukan 

untuk mencapai penghasilan tentu dikatakan kurang produktif (Eni Trisnawati (2005) 

dalam Mukaromah (2009). 

2.1.4.4 Pengkukuran Produktivitas Kerja 

 Pengukuran produktivitas menurut Sedarmayanti (2011) dibedakan menjadi 

2 (dua) macam, yaitu : 

Output  

1. Barang  

(Langsung) 

2. Jasa 

(Langsung) 

3. Dampak 

lingkungan 

(Tdk Langsung) 

4. Dampak social 

(Tdk Langsung) 

 

Process 

1. Transportasi 

2. Teknologi 

3. Prosedur 

4. Pengelolaan 

mesin 

Input 

1. Bahan Baku 

2. Tenaga Kerja 

3. Informasi 

4. Modal 

5. Mesin 

6. dll 
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1. Produktivitas Total, yaitu perbandingan antara total output dengan input per 

satuan waktu. Dalam perhitungan produktivitas total, semua faktor input 

(tenaga kerja, kapital, bahan, energi) terhadap total ouput harus 

diperhitungkan. 

2. Produktivitas Parsial, yaitu perbandingan dari output dengan 1(satu) jenis 

input per satuan waktu, seperti upah tenaga kerja, capital, bahan, energi, 

beban kerja ,dan lain-lain. 

 Di samping faktor tersebut di atas, faktor alat, cara, dan lingkungan kerja 

sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Untuk mendapatkan produktivitas yang 

tinggi, maka faktor tersebut harus betul-betul serasi dengan kemampuan, kebolehan, dan 

batasan manusia pekerja. Dalam implementasinya, penerapan produktivitas pada 

dasarnya dibedakan antara organisasi yang bergerak dalam kegiatan bisnis dan organisasi 

yang melakukan kegiatan pelayanan bagi kepentingan masyarakat. Suatu organisasi yang 

bergerak dalam kegiatan bisnis dianggap sebagai sistem yang bisa hidup terus dalam 

kegiatan perekonomian yang berdasarkan pada mekanisme pasar. Standar kualitas 

ditentukan oleh konsumen/pelanggan melalui tindakan mereka untuk membeli/tidak 

produk yang dihasilkan organisasi tersebut. Kualitas produk yang buruk mengakibatkan 

rendahnya penjualan, dan berarti menurunkan keuntungan. Jadi indikator produktivitas 

kerja suatu organisasi yang bergerak dibidang kegiatan bisnis adalah keuntungan yang 

dicapainya. 

2.1.4.5 Indikator Produktivitas Kerja 

 Menurut Sutrisno (2010), produktivitas kerja merupakan hal yang sangat 

penting bagi para karyawan yang ada di sebuah perusahaan. Dengan adanya 

produktivitas kerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif, 
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sehingga ini semua akhrnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah 

ditetapkan. Untuk mengukur produktivitas kerja, diperlukan indikator sebagai berikut ; 

1. Kemampuan 

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seorang 

karyawan sangat bergantung pada ketrampilan yang dimiliki serta 

profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini memberikan daya untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada mereka. 

2. Meningkatkan hasil yang dicapai 

Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil / output merupakan 

salah satu yang dapat dirasakan baik oleh para karyawan yang mengerjakan 

maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi, hal tersebut dijadikan 

motivasi untuk karyawan dalam memanfaatkan produktivitas kerja bagi 

masing-masing yang terlibat dalam suatu pekerjaan. 

3. Semangat kerja 

Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari kemarin. Indikator ini dapat dilihat 

dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam suatu hari kemudian 

dibandingkan dengan hari sebelumnya. 

4. Pengembangan diri 

Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. 

Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan 

tentang apa yang akan dihadapi pekerja. 

5. Mutu 

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu. 

Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja 

seseorang karyawan. Jadi, meningkatkan mutu bertujuan untuk memberikan 
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hasil yang terbaik bagi perusahaan dan nantinya akan berguna bagi 

perusahaan dan dirinya sendiri. 

6. Efisiensi 

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya 

yang digunakan. Input dan output merupakan aspek produktivitas yang 

memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. 

2.2 Keterkaitan Antar Variabel     

2.2.1 Training terhadap Produktivitas Kerja 

 Secara teoritis ada beberapa pandangan mengenai hubungan pelaksanaan 

program training dengan produktivitas kerja karyawan, antara lain, menurut Nasution 

(1994) dalam Salinding (2011) adalah dengan adanya peningkatan keahlian, 

pengetahuan, dan wawasan, sikap  karyawan pada tugas-tugasnya dengan pengetahuan 

yang didapat dalam pendidikan dan training akan merubah tingah laku, guna 

mendapatkan produktivitas yang tinggi. Lalu menurut Hasibuan (1997) dalam Salinding 

(2011) dengan training, maka produktivitas karyawan, yakni pelaksanaan program 

training dapat membentuk dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan karyawan, 

sehingga diharapkan dengan semakin sering program training dilaksanakan semakin 

tinggi pula tingkat produktivitasnya. 

   Dengan adanya program training yang dilakukan perusahaan, maka perlu 

diadakan evaluasi apakah training tersebut dapat bermanfaat untuk para karyawan yang 

mengikutinya, maka Kirkpatrick (1994) diperoleh dari businessballs.com (2005) 

memiliki 4 (empat) level model evaluasi training yang kini menjadi standar di industry 

training SDM. 4 (empat) level model evaluasi Training Kirkpatrick diukur dari ; 
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a. Reaction 

Apa yang mereka pikirkan dan rasakan tentang training yang 

dijalaninya. 

b. Learning 

Hasil peningkatan pengetahuan atau kemampuan.  

c. Behaviour 

Luasnya perilaku dan peningkatan kemampuan dan implementasi. 

d. Result 

Efek pada bisnis atau lingkungan yang dihasilkan dari kinerja peserta 

training. 

Tabel 2. 1 Level model evaluasi Kirkpatrick 

Level Jenis Evaluasi Deskripsi Evaluasi Metode Evaluasi 
 

1 

 

Reaction Bagaimana delegasi/peserta 

training     merasakan tentang 

training atau pengalaman yang 

didapat dari training. 

Lembaran evaluasi -

sebagai  bentuk umpan 

balik. 

Reaksi Verbal- survey 

dan kuesioner 

 

 

2 Learning Pengukuran peningkatan 

pengetahuan - sebelum dan 

sesudah ikut training. 

Biasanya penilaian atau 

tes sebelum dan sesudah 

training. 

Wawancara atau 

pengamatan juga dapat 

digunakan. 
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Tabel 2. 1 Level model evaluasi Kirkpatrick 

Level Jenis Evaluasi Deskripsi Evaluasi Metode Evaluasi 
 

3 Behaviour Mengimplementasikan atau 

menerapkan hasil training     

kepada pekerjaan. 

Observasi dan 

wawancara dari waktu 

ke waktu yang 

diperlukan untuk 

menilai perubahan, 

relevansi perubahan, 

perubahan yang 

keberlanjutan. 

 

 

4 

 

Result 

 

Efek yang dicapai pada bisnis 

atau lingkungan oleh peserta 

training. 

 

Pelaporan kepada 

trainer . 

 

     

2.2.2 Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Kerja 

 Sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah meningkatkan 

produktivitas dan juga meningkatkan nilai serta pendapatan perusahaan yang diharapkan 

oleh manajer, dengan dicapainya sasaran yang diharapkan maka perusahaan tersebut 

dikatakan berhasil dalam melakukan aktivitas usahanya karena adanya barometer yang 

dapat dilihat dari produktivitas kerja. Dalam prakteknya yang berhubungan langsung 

dengan konsumen adalah karyawan, sehingga untuk menunjang tugas karyawan agar 

produktivitas perusahaannya meningkat yaitu dengan menyediakan lingkungan kerja 

yang nyaman, sehingga dengan lingkungan kerja fisik yang kondusif akan menjadikan 
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kepuasan kerja dan produktivitas kerja karyawan meningkat. Lingkungan kerja di 

perusahaan manufaktur yang tergolong indrustri menengah memiliki tata ruang kerja 

yang tidak terlalu luas untuk ukuran sebuah perusahaan, kondisi fisik yang luas akan 

membuat karyawan merasa leluasa untuk melakukan pekerjaannya. Selain itu untuk 

membentuk lingkungan kerja yang baik, maka suatu perusahaan harus mampu 

memperhatikan beberapa faktor antara lain pengaturan cahaya, pengaturan warna, 

pengaturan suhu udara, ruang gerak, suara bising, dan keamanan serta keselamatan kerja. 

Dengan penyediaan lingkungan kerja yang baik, maka akan mempengaruhi kepuasan 

dari karyawan tersebut sehingga diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan 

produktivitas kerja, tetapi selama ini belum diketahui seberapa besar pengaruh 

lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja di perusahaan 

manufaktur (Rusyana, 2012). 

 Lingkungan kerja yang baik akan mendorong pegawai agar senang bekerja 

dan meningkatkan rasa tanggung jawab melakukan pekerjaanya dengan lebih baik 

menuju kearah peningkatan produktivitas kerja (Sedarmayanti, 2011). 

 

 

Gambar 2. 3 Kaitan Lingkungan Kerja dengan Produktivitas Kerja 

 

Sumber : diadaptasi dari Sedarmayanti (2011) 

 

 

 

Lingkungan Kerja Betah bekerja data 

tanggung jawab 

Produktivitas kerja 

meningkat 
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2.3 Rerangka Pemikiran 

 Menurut Klingner dan Nanbaldian (1993) dalam Setiawan (2012) 

menyatakan bahwa produktivitas merupakan fungsi perkalian dari usaha pegawai 

(effort), yang didukung dengan motivasi yang tinggi, dengan kemampuan pegawai 

(ability) yang diperoleh dari training-training. Produktivitas yang meningkat, berarti 

performansi yang baik akan menjadi feedback bagi usaha atau motivasi pekerja pada 

tahap berikutnya.  

 Gambaran secara spesifik hubungan antara variabel sesuai dengan tujuan 

yang diturunkan dalam penelitian, adalah sebagai berikut: 

  

                                                                          H1 

 

 

                                                                          H2 

Gambar 2. 4 Rerangka Pemikiran Penelitian 

Sumber : diadaptasi oleh Penulis 

 

 Dalam rerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa diperkirakan adanya 

pengaruh antara training (X1) dengan produktivitas (Y) dan adanya pengaruh 

lingkungan kerja  (X2) dengan produktivitas (Y). 

 

 

 

 

Training    (X1) 

Lingkungan Kerja (X2) 

Produktivitas  

Kerja (Y) 
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2.4 Hipotesis 

 Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, peneliti mencoba 

menyimpulkan hipotesis pada penelitian ini : 

Ho1 : training tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

Ha1 : training  berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

Ho2 : lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

Ha2 : lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 2 Tabel Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian 
Nama Peneliti 

(Tahun) 
Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap 

Peningkatan Produktivitas Karyawan 

pada CV Codo Wajak Malang  

Septina Mukaromah 

(2009) 

Lingkungan kerja sangat 

berpengaruh terhadap 

produktivitas 

karyawan 

.  

 

2. 

 

Analisis Pengaruh Training terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan pada PT 

Erajaya Swasembada Cabang 

Makassar 

 

Rony Salinding  (2011) Pelaksanaan training dalam 

hal ini dapat diketahui bahwa 

produktivitas kerja karyawan 

akan meningkat setelah 

mengikuti training. 

3. Impact of TrainingPractices in 

Employee Productiviy: A Comparative 

Study 

Rohan Singh (2012) Training berpengaruh 

signifikan pada produktivitas 

karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Nesya Aklima Thaibsyah, Ma.-Ibs, 2013



36 

 

Tabel 2. 2 Tabel Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian 
Nama Peneliti 

(Tahun) 
Hasil Penelitian 

4. Pengaruh Lingkungan Kerja dan 

Kepuasan Kerja Terhadap 

Produktivitas Tenaga Kerja (Survei 

Pada Perusahaan Manufaktur yang  

Tergolong Indrustri Menengah di Kota 

Tasikmalaya) 

 

Agus Ginanjar Rusyana 

(2011) 

Lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

produktivitas tenaga Kerja  

 

 

 

 

 

  

Analisis Pengaruh..., Nesya Aklima Thaibsyah, Ma.-Ibs, 2013



37 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber daya manusia terutama 

yang berkaitan dengan training, lingkungan kerja, dan produktivitas kerja. Adapun yang 

menjadi objek penelitian ini adalah PT Toyo Seal Indonesia yang berlokasi di Kawasan 

Industri MM2100 Blok O -5 Jalan Lombok No 10 – 11 Cibitung, Bekasi 17520. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2013 – Juni 2013. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatis dimana data yang bersifat 

kualitatif diterjemahkan ke dalam bentuk angka kuantitatif agar dapat dianalisis 

menggunakan statistik. Selanjutnya, hasil analisis statistik tersebut akan diterjemahkan 

kembali ke dalam bahasa kualitatif agar lebih mudah dipahami oleh pihak yang 

membutuhkannya. 

 Penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah suatu metode penelitian yang meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu 

kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Penelitian 

deskriptif digunakan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta antarfenomena yang sedang diteliti (Nazir, 2011). 

3.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan 

dengan jenis data yang diambil. Data yang digunakan diharapkan sesuai dengan 
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permasalahan yang dihadapi perusahaan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan 

penelitian ini. Secara umum sumber data yang digunakan berasal dari dua sumber, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli dan data dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yang sesuai dengan keinginan peneliti (Malhotra, 2005). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk beberapa maksud selain 

dari masalah yang sedang ditangani (Malhotra, 2005).  

 Pengumpulan Data Primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan 

dengan beberapa cara, seperti berikut ini : 

 Wawancara, dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai isu-isu 

atau masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan, dengan 

mengadakan tanya jawab langsung dengan karyawan bagian produksi PT 

Toyo Seal Indonesia. 

 Kuesioner, menyebarkan seperangkat pertanyaan yang telah dipersiapkan 

penulis kepada responden secara langsung untuk diisi dengan sebenar-

benarnya. Dalam menyusun kuesioner, peneliti menggunakan skala untuk 

mengukur variabel-variabel yang terkait dengan penelitian. Skala yang 

digunakan adalah skala likert, yaitu skala yang paling sering digunakan 

untuk mengukur variabel-variabel objek penelitian yang sifatnya 

kuantitatif.  
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Adapun penilaiannya sebagai berikut : 

Sangat Tidak 

Setuju 

Tidak Setuju Netral Setuju Sangat Setuju 

1 2 3 4 5 

3.3 Sampel  

 Sampel merupakan bagian dari populasi yang terpilih untuk berpartisipasi 

dalam sebuah studi penelitian (Malhotra, 2005). Sampel diambil berdasarkan probability 

sampling, dan menggunakan tekhnik simple random sampling, yaitu masing-masing 

elemen populasi memiliki probabilitas yang diketahui dan setara.  

 Setiap elemen dipilih secara independen dari setiap elemen lain dan sampel 

tersebut diambil melalui prosedur acak dari bingkai sampling. Berikut perhitungan 

penentuan jumlah sampel yang dijadikan dasar pengambilan sampel dengan 

menggunakan rumus Slovin : 

n  =                N 

 1+N (moe)
2 

Keterangan : 

n =  ukuran sampel 

N =  populasi dibagian Produksi 

moe =  presentase kemungkinan ketidaktelitian yang masih dapat ditolerir  
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Dengan menggunakan rumus Slovin diatas dapat diketahui jumlah minimal sampel,yaitu: 

n =    1500  

             1+1500(0,05)
2
 

n =  315  

3.4 Operasionalisasi Variabel 

 Definisi operasional variabel merupakan salah satu faktor yang dapat 

memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. 

 Variabel bebas (Independent) dalam penelitian ini adalah Training dan 

Lingkungan Kerja Fisik. Variabel tidak bebas (Dependent) dalam penelitian ini adalah 

Produktivitas Kerja Dapat disimpulkan operasionalisasi dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3. 1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Training Training merupakan proses 

memberikan keterampilan 

kepada karyawan untuk 

melakukan pekerjaanya  

 

(Dessler, 2006). 

T 1 : Tujuan dari training  

 

T 2 : Trainer yang memadai 

 

T 3 : Materi training 

 

T 4 : Metode training 

 

T 5 : Peserta training 

 

(Mangkunegara (2006) dalam 

Salinding (2011). 

 

Skala Likert 1-

5 

Lingkungan 

Kerja 

Lingkungan kerja 

merupakan faktor-faktor di 

luar manusia baik fisik 

maupun non fisik dalam 

suatu organisasi. 

LK 1 : Kebersihan 

LK 2 : Keamanan 

LK 3 : Suara Bising 

 

(Sedarmayanti (2001) dalam 

Wulan (2011) 

Skala Likert 1-

5 
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(Sihombing (2004 dalam 

Naibaho 2011)). 

 

 

 

Produktivitas 

Kerja 

Produktivitas kerja adalah 

output per unit atau output 

dibagi input, atau ratio 

antara output dengan input. 

 

(Sutrisno,2010). 

PK 1 : Kemampuan 

PK 2 : Meningkatkan hasil yang 

dicapai 

PK 3 : Semangat kerja 

PK 4 : Pengembangan diri 

PK 5 : Mutu 

PK 6 : Efisiensi 

 

(Sutrisno, 2010). 

Skala Likert 1-

5 

 

Sumber : diadaptasi oleh Penulis 

3.5 Tekhnik Pengolahan Data  

3.5.1 Uji Instrumen 

 Sebelum penelitian dilakukan, maka perlu diketahui pengujian terhadap 

validitas dan realibilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan. Pengujian validitas 

dan reliabilitas daftar pertanyaan ini dimaksudkan agar daftar pertanyaan yang 

digunakan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas memenuhi batasan yang 

disyaratkan.  

3.5.1.1 Uji Validitas 

 Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya satu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2009). Dalam penentuan layak atau tidak layaknya suatu item yang digunakan, 

biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05 yang 
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artinya suatu sistem dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. 

Analisis validitas data pada penelitian ini menggunakan cara Bivariate Pearson (korelasi 

produk momen pearson) yaitu mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor 

total. Skor total adalah penjumlahan dari seluruh item yang akan diuji (Priyatno, 2010). 

3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas adalah menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap 

konsisten jika pengukuran diulang. Apabila suatu alat ukur digunakan berulang dan hasil 

yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap handal (reliabel). Uji 

reliabilitas yang banyak digunakan adalah metode Cronbach Alpha. Metode 

pengambilan keputusan pada uji reliabilitas menggunakan batasan 0.6. Menurut Ghozali 

(2009) reliabilitas yang kurang dari 0.6 adalah cukup baik, sedangkan 0.7 dapat diterima 

dan di atas 0.8 adalah baik. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian atas asumsi klasik terhadap data yang akan diperoleh perlu untuk 

diidentifikasi bilamana terdapat normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, 

interval atau rasio. Jika penelitian ini menggunakan metode parametric, maka 

persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. 

Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menguji apakah data terdistribusi 

normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov 
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dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Data dinyatakan terdistribusi 

normal jika signifikansi lebih dari 5% atau 0,05 (Priyatno, 2010).  

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Terdapat beberapa metode pengujiannya, 

dengan melihat nilai Varian Inflation Factor (VIF) pada model regresi, dengan 

membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r
2
) dengan nilai determinasi 

secara serentak (R
2
), dan dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index. 

 Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas dilihat melalui nilai Tolerance dan 

VIF. Jika semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar nilai VIF maka semakin 

mendekati terjadinya masalah multikolinieritas, dimana jika Tolerance lebih dari 0.1 dan 

VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Priyatno, 2010). 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Metode yang digunakan adalah 

melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi yaitu dengan cara melihat grafik 

scatterplot antara standardized predicted value (ZPRED) dengan studentized residual 

(SRESID). Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y maka disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi (Priyatno, 2010). 
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3.5.3 Uji Model Analisis 

3.5.3.1 Analisis Regresi Berganda 

 Secara umum, analisis regresi berganda pada dasarnya adalah studi 

mengenai ketergantungan variabel dependent (terikat) dengan satu atau lebih variabel 

independent (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi 

seberapa besar pengaruh antara variabel dependent terhadap variabel independent yang 

diketahui (Ghozali, 2009). Dalam penelitian ini, terdapat lebih dari satu variabel 

independent, yaitu training dan lingkungan kerja, maka disebut sebagai persamaan 

regresi berganda. Berikut adalah persamaan regresi berganda dalam penelitian ini : 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + e 

Notasi variabel sebagai berikut : 

Y  = Variabel produktivitas kerja 

b0 = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi X1 

b2 = Koefisien regresi X2 

X1 = Variabel training 

X2 = Variabel lingkungan kerja 

e = tingkat kesalahan / error 
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3.5.3 Uji Hipotesis 

3.5.3.1 Uji T 

 Uji hipotesis secara parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui  pengaruh 

dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent. Uji ini dilakukan 

dengan membandingkan  nilai t hitung dengan nilai t tabel. Taraf signifikansi dalam 

penelitian ini adalah 0.05 (Confidence Interval 95%), nilai tersebut merupakan ukuran 

standart yang sering digunakan dalam penelitian.  

 Menentukan t hitung dengan mengacu pada tabel Independent Sample Test, 

sedangkan t tabel diperoleh melalui tabel statistik α = 5% dengan melakukan uji 2 (dua) 

sisi dan penghitungan derajat kebebasan (df = n – k). Adapun kriteria pengujian uji t 

adalah sebagai berikut : 

Ho diterima jika : -ttabel < thitung < ttabel 

Ho ditolak jika : -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel 

 

3.5.3.2 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi (R
2
) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi-variasi dependent (Priyatno, 2010). Nilai determinasi 

adalah antara nol dan satu, yaitu 0 ≤ R
2
 ≤ 1. Semakin angkanya mendekati 1 (satu) maka 

semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya, namun jika 

semakin kecil nilai R
2
 maka berarti kemampuan variabel independent dalam menjelaskan 

variabel dependent semakin terbatas.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Umum 

 PT. Toyo Seal Indonesia adalah sebuah Perusahaan Penanaman Modal Asing 

(PMA JAPAN) manufaktur spesialis dalam produsen minyak segel untuk industri 

bantalan. Bantalan ini digunakan untuk aplikasi otomotif, industri elektronik, dan 

lainnya. Toyo Seal memiliki 2 domestic office dan 4 overseas office yaitu di Amerika, 

Indonesia, Polandia, dan China. Awal berdirinya Toyo Seal pada tahun 1927 oleh Nanto 

Funmatsu Gomu Kojo, pada awalnya perusahaan ini hanya menghasilkan manufaktur 

bubuk karet. Lalu pada tahun 1953 perusahaan swasta ini berhasil memproduksi minyak 

segel karet (seal in board) untuk bantalan dan mulai memproduksi pertama dalam negeri. 

Pada tahun 1956 barulah nama Toyo Seal Industries Co, Ltd terbentuk lalu pada tahun-

tahun berikutnya mulai berkembang dalam rangka memperluas bisninya. Lalu pada 

tahun 1997, Toyo Seal Industries berkembang secara global dengan membuka cabang 

pertama di Inggris. Lalu berkembang lagi pada tahun 1998 di Indonesia dengan nama 

PT. Toyo Seal Indonesia dan telah bersertifikasi ISO 9002 (JQA). Lalu pada tahun 2002, 

Toyo Seal membuka cabang lagi di Amerika dan Polandia. 

4.1.2 Visi Misi 

 PT. Toyo Seal Indonesi belum memiliki visi misi yang ter-update  seperti 

perusahaan-perusahaan lain, tetapi PT. Toyo Seal memiliki 2 kebijakan yang menjadi 

ukuran perusahaan ini dalam menjalankan usahanya. Kebijakan-kebijakan tersebut 

adalah ; 
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a. Kebijakan Mutu (Quality Policy) 

Ciptakan produk yang mempunyai standar mutu yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kepuasan pelanggan 

b. Kebijakan Lingkungan (Evironmental Policy) 

Melakukan bisnis yang ramah lingkungan terhadap aktivitas, produk, dan 

jasa. Lalu berkomitmen terhadap perbaikan berkesinambungan,pencegahan 

polusi dan persyaratan menyangkut aspek lingkungan 

4.1.3 Lambang dan Logo PT. Toyo Seal Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Nesya Aklima Thaibsyah, Ma.-Ibs, 2013



48 

 

4.1.4 Struktur Organisasi PT. Toyo Seal Indonesia 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT. Toyo Seal Indonesia 

(Sumber : Data Primer diolah Peneliti) 

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Populasi dan Sampel 

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Karyawan Produksi pada 

PT. Toyo Seal Indonesia sebanyak 1500 orang yang tercatat sudah memiliki masa kerja 

lebih dari 3 bulan. Oleh karena populasi sudah diketahui, maka berikut perhitungan 

penentuan jumlah sampel yang dijadikan dasar pengambilan sampel dengan 

menggunakan rumus Slovin : 

 

 

 

President Director (from Japan) 

Vice President (from Japan) 

General Manager 

PPIC Dept 

(Marketing) 

Human Resource 

Dept 
Plant Dept 

(Produksi) 
Q Dept Finance Dept 
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n  =                N 

 1+N (moe)
2
 

 

Keterangan : 

n =  ukuran sampel 

N =  populasi dibagian Produksi 

moe =  presentase kemungkinan ketidaktelitian yang masih dapat ditolerir  

Maka dapat diketahui jumlah sampel minimal yaitu : 

n =    1500  

                 1+1500(0,05)
2
 

n =  315  

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Nesya Aklima Thaibsyah, Ma.-Ibs, 2013



50 

 

4.2.2 Profil Responden 

4.2.2.1 Usia 

 

Gambar 4. 2 Data Usia Responden 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

 

 Dari hasil pengolahan pre-test dan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang berusia 18-23 tahun berjumlah 145 orang atau sebesar 42%, lalu 

responden yang berusia 24-29 tahun berjumlah 111 orang atau sebesar 32% dan 

responden yang berusia 30-35 tahun berjumlah 89 orang atau sebesar 26%. Dari data 

tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 18-23 tahun lebih banyak 

dalam penelitian ini. 

42% 

32% 

26% 

Usia 

18-23tahun 
24-29tahun 
30-35tahun 
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4.2.2.2 Jenis Kelamin 

 

Gambar 4. 3 Data Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

 

 Dari hasil pengolahan data pre-test dan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 65 orang atau sebesar 19%, 

sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 280 orang atau 

sebesar 81%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden perempuan 

lebih banyak dalam penelitian ini. 

4.2.3 Hasil Uji Pretest 

 Uji Pre-test ini dilakukan dengan menyebar kuisioner kepada 30 orang 

responden yang berusia diatas 18 tahun dan sudah bekerja di PT Toyo Seal Indonesia. 

Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui apakah variabel yang diteliti dinyatakan 

19% 

81% 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 
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valid dan dapat melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun hasil uji yang telah dilakukan 

adalah uji validitas dan uji reliabilitas yang akan dibahas sebagai berikut: 

4.2.3.1 Hasil Pre-Test Uji Validitas 

Tabel 4. 1 Pre-Test Uji Validitas 

Variabel Pernyataan Pearson Correlation Hasil Pre-test 

Training (X1) 

 

 

 

 

 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

0.701 

0.730 

0.772 

0.625 

0.702 

0.623 

0.766 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Lingkungan Kerja  

(X2) 

LK1 

LK2 

LK3 

0.814 

0.641 

0.567 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Produktivitas Kerja 

(Y) 

 

 

PK1 

PK2 

PK3 

PK4 

PK5 

PK6 

0.649 

0.824 

0.717 

0.867 

0.708 

0.871 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada 

ketiga variabel adalah sebanyak 16 penyataan. Untuk nilai r taraf kepercayaan 95% atau 

signifikansi 5% dapat dicari berdasarkan jumlah responden (N). Oleh karena N=30 maka 

df=N-2=30-2=28. Nilai r tabel = 0,361 (df=28, α=0,05). Hasil Pearson Correlation pada 

tabel diatas diketahui bahwa semua butir pernyataan memiliki nilai r hitung > r tabel  

sehingga semua pernyataan dikatakan valid. 
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4.2.3.2 Hasil Pre-Test Uji Realiabilitas 

Tabel 4. 2 Pre-Test Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha N of Items Hasil Pre-test 

Training (X1) 

 

0.825 7 Reliabel 

Lingkungan Kerja 

(X2) 

0.705 3 Reliabel 

Produktivitas Kerja 

(Y) 

0.859 6 Reliabel 

 

 Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua pernyataan yang ada pada 

setiap variabel tersebut reliabel. Hal tersebut ditunjukan dengan keseluruhan nilai 

Cronbach Alpha pada uji tersebut bernilai > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur adalah reliabel dan dapat digunakan untuk 

penelitian selanjutnya. 

4.3 Analisis Hasil Uji Instrumen 

 Uji Validitas dan Reliabilitas ini diolah setelah peneliti melakukan 

penyebaran kuisioner dan berdasarkan jawaban dari kuisioner yang telah diberikan 

kepada jumlah minimal sampel yang telah ditentukan sebelumnya yaitu sebanyak 315 

Karyawan Produksi di PT. Toyo Seal Indonesia, sesuai dengan hasil yang telah peneliti 

targetkan sebelumnya. 
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4.3.1 Uji Validitas 

Tabel 4. 3 Tabel Uji Validitas 

Variabel Pernyataan Pearson Correlation Hasil Pre-test 

Training (X1) T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

 

0.686 

0.718 

0.730 

0.699 

0.735 

0.666 

0.620 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Lingkungan Kerja 

(X2) 

LK1 

LK2 

LK3 

 

0.719 

0.732 

0.678 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Produktivitas Kerja 

(Y) 

PK1 

PK2 

PK3 

PK4 

PK5 

PK6 

 

0.789 

0.783 

0.775 

0.776 

0.811 

0.731 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

  

 Dari tabel diatas hasil uji validitas penelitian diketahui bahwa indikator-

indikator setiap variabel yang terdapat pada instrumen penelitian ini adalah valid atau 

dapat digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel yang akan diteliti. 

 Hasil tabel pengujian  uji validitas menunjukkan bahwa keseluruhan 

indikator variabel training, lingkungan kerja, dan produktivitas kerja masing-masing 

memperlihatkan skor Pearson Correlation yang lebih besar dari 0.5 hingga semua 

pernyataan diatas dapat dikatakan valid.  
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4.3.2 Uji Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas adalah menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap 

konsisten jika pengukuran diulang (Priyatno, 2010). Apabila suatu alat ukur digunakan 

berulang dan hasil yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap 

handal (reliabel). Uji reliabilitas yang banyak digunakan adalah metode Cronbach Alpha. 

Menurut (Priyatno, 2010) reliabilitas yang kurang dari 0.6 adalah cukup baik, sedangkan 

0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik. 

Tabel 4. 4 Tabel Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha N of Items Hasil Pre-test 

Training (X1) 0.818 7 Reliabel 

Lingkungan Kerja 

(X2) 

0.658 3 Reliabel 

Produktivitas Kerja 

(Y) 

0.869 6 Reliabel 

  

 Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua pernyataan yang ada pada 

setiap variabel tersebut adalah reliabel. Hal tersebut ditunjukan dengan keseluruhan nilai 

Cronbach Alpha pada uji tersebut bernilai > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur adalah reliabel dan dapat digunakan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 
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4..4.1 Uji Normalitas 

 Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menguji apakah data 

terdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov 

Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Data dinyatakan 

terdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 (Priyatno, 2010). 

Tabel 4. 5 Tabel Uji Normalitas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan hasil pengujian normalitas residual, diketahui bahwa residual model persamaan regresi memiliki nilai Asymp. Sig. > alpha 0,05. Maka H0 diterima, artinya sebaran nilai residual pada seluruh model persamaan regresi dinyatakan berdistribusi normal. 

 Berdasarkan  hasil uji normalitas unstandarized residual diatas diketahui  

diatas bahwa unstandarized residual model persamaan regresi memiliki nilai Asymp. Sig. 

> alpha 0,05. Maka H0 diterima, artinya sebaran nilai residual pada seluruh model 

persamaan regresi dinyatakan berdistribusi normal. 

4.4.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2006). Penelitian ini menggunakan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 315 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.38074630 

Most Extreme Differences Absolute .059 

Positive .059 

Negative -.054 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.041 

Asymp. Sig. (2-tailed) .229 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Analisis Pengaruh..., Nesya Aklima Thaibsyah, Ma.-Ibs, 2013



57 

 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) dalam Colinearity Statistics untuk menentukan ada 

atau tidak adanya gejala multikolinearitas. Hasil VIF yang lebih besar dari 10 

menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 

10 menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas. Hasil dari pengujian 

multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 Tabel 4. 6 Tabel Uji Multikoliniertas 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas, terlihat bahwa variabel training dan 

lingkungan kerja memiliki nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 

sehingga dapat dinyatakan model regresi tidak terdapat masalah kolinieraritas. 

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Ghozali, 2006). 

 

Tabel 4. 7 Tabel Heteroskedastisitas 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5.755 1.151  4.998 .000   

Training .460 .046 .498 10.026 .000 .683 1.465 

Lingkungan Kerja .585 .107 .271 5.445 .000 .683 1.465 

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

Correlations 
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 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator dari setiap variabel memiliki 

signifikansi sebesar 0.257 dan 0.570 ( > 0,05). Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak 

terjadi heterokedastisitas pada model regresi di dalam penelitian ini. 

4.5 Uji Model Regresi 

 Analisis regresi berganda dilakukan peneliti untuk mengukur pengaruh 

antara variabel training (X1), lingkungan kerja (X2) sebagai variabel independent 

terhadap produktivitas kerja (Y) sebagai variabel dependent. 

4.5.1 Pembahasan Model Regresi 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel, maka penulis dapat membuat 

suatu model persamaan regresi, dimana model persamaan regresi tersebut adalah: 

 

 

Tabel 4. 8 Tabel Model Regresi 

   

Training 

Lingkungan 

Kerja 

Unstandardized 

Residual 

Spearman's rho Training Correlation Coefficient 1.000 .445** -.064 

Sig. (2-tailed) . .000 .257 

N 315 315 315 

Lingkungan Kerja Correlation Coefficient .445** 1.000 -.032 

Sig. (2-tailed) .000 . .570 

N 315 315 315 

Unstandardized Residual Correlation Coefficient -.064 -.032 1.000 

Sig. (2-tailed) .257 .570 . 

N 315 315 315 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Ŷ= β0 + β1X1 + β2X2 + e 

Produktivitas Kerja = 5.755 +  0.460 Training + 0.585 Lingkungan Kerja 

Keterangan : 

Y = Produktivitas Kerja 

X1 = Training 

X2 = Lingkungan Kerja 

e = tingkat kesalahan / error 

 Koefisien regresi training sebesar 0.460 dan bertanda positif menyatakan 

bahwa variabel training berbanding lurus dengan produktivitas kerja, yang dimaksudkan 

dengan berbanding lurus dalam  pernyataan ini adalah bahwa training berpengaruh 

positif dengan produktivitas kerja. Koefisien regresi lingkungan kerja sebesar 0.585 dan 

bertanda positif menyatakan bahwa variabel lingkungan kerja berbanding lurus dengan 

produktivitas kerja. Sama hal nya dengan training , lingkungan kerja juga memiliki 

pengaruh positif dengan produktivitas kerja. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Rohan Singh (2012) dan Agus Ginanjar Rusyana (2011) dengan 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.755 1.151  4.998 .000 

Training .460 .046 .498 10.026 .000 

Lingkungan Kerja .585 .107 .271 5.445 .000 

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 
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judul “Impact of TrainingPractices in Employee Productiviy: A Comparative Study” dan 

“Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja 

(Survei Pada Perusahaan Manufaktur yang Tergolong Indrustri Menengah di Kota 

Tasikmalaya)”. Pada kedua penelitian terdahulu ini ditemukan adanya pengaruh 

signifikan antara variabel training dan lingkungan kerja terhadap produktivitas 

kerja.Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa variabel yang 

memiliki pengaruh paling dominan adalah lingkungan kerja. Konstanta sebesar 5.755 

yang artinya adalah tanpa adanya variabel training (X1) dan lingkungan kerja (X2) atau 

kedua variabel bernilai 0 .00, maka produktivitas kerja karyawan sebesar 5.755. 

4.6 Uji Hipotesis 

4.6.1 Uji T 

 Uji T digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara training dan 

lingkungan kerja secara parsial terhadap produktivitas kerja. Jika  p ≥ 0,05 maka H0 tidak 

dapat ditolak (Ghozali,2006). Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. 9 Tabel Uji T 

 

 

 

Hipotesis 1: 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.755 1.151  4.998 .000 

Training .460 .046 .498 10.026 .000 

Lingkungan Kerja .585 .107 .271 5.445 .000 

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 
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Ho1 : training tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

Ha1 : training  berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa training memiliki nilai signifikan 

sebesar 0.000 < 0.05 sehingga  keputusannya adalah Ho ditolak. Maka dapat dinyatakan 

bahwa terdapat pengaruh antara training terhadap produktivitas kerja. Menurut Dessler 

(2006)  berpendapat bahwa, training merupakan proses memberikan keterampilan 

kepada karyawan untuk melakukan pekerjaanya. Dalam sebuah perusahaan, training 

yang dilaksanakan merujukan pada perolehan pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensi sebagai hasil dari pengajaran keterampilan dan kejuruan yang disertai 

praktik nyata sehubungan dengan pengetahuan tertentu yang bermanfaat bagi kinerja 

seseorang dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya (Murtie, 2012). Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Rohan Singh, 2012) dengan judul “Impact of 

Training Practices in Employee Productiviy: A Comparative Study” menemukan adanya 

hubungan antara training dan produktivitas kerja karyawan. 

Hipotesis 2 : 

Ho2 : lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

Ha2 : lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lingkungan kerja memiliki nilai 

signifikan sebesar 0.000 < 0.05 sehingga keputusannya adalah Ho ditolak. Maka dapat 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh antara lingkungan kerja terdahap produktivitas 

kerja. Menurut Mukaromah (2009), lingkungan kerja yang baik akan sangat 

mempengaruhi tingkat produktivitas karyawan hal ini dapat dilihat dari peningkatan 

teknologi dan cara produksi, sarana dan peralatan produksi yang digunakan, tingkat 

keselamatan dan kesehatan kerja serta suasana lingkungan kerja itu sendiri. Dengan kata 

lain lingkungan kerja dianggap sebagai kepribadian suatu perusahaan seperti yang dilihat 
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oleh para pekerjanya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus 

Ginanjar Rusyana ( 2011), dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Lingkungan Kerja 

dan Kepuasan Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Survei Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Tergolong Indrustri Menengah di Kota Tasikmalaya)” yang 

menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja dengan 

produktivitas kerja. 

4.6.2 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4. 10 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

 

 Berdasarkan tabel hasil koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,470. Hal ini menyatakan bahwa variabel independent 

memiliki pengaruh sebesar 47% terhadap variabel dependent, sedangkan sisanya sebesar 

53% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 

4.7 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan terhadap 

variabel training dan lingkungan kerja, telah terbukti bahwa masing-masing variabel 

memiliki pengaruh dalam meningkatkan produktivitas kerja. Peneliti juga akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai analisa dari penelitian yang telah 

dilakukan ke dalam implikasi manajerialnya. 

 Dalam penelitian ini telah diketahui bahwa variabel yang paling dominan 

adalah Lingkungan Kerja. Lingkungan kerja dapat dipersingkat dengan pengertian 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .688a .474 .470 2.880 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Training 
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adalah lingkungan dimana karyawan bekerja, dan dalam hal ini lingkungan tersebut 

dapat dibagi atas indikator dalam penelitian ini yaitu Kebersihan, Keamanan, dan Suara 

Bising. Dari indikator tersebut dapat dilihat rata-rata variabel, yaitu dengan  tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 4. 11 Tabel Mean 

 

 

  

 

  

 

 

 

 Pada tabel diatas telah tertera bahwa Lingkungan Kerja memiliki total rata-rata indikator sebesar 3.92. Indikator LK 1 memiliki rata-rata 3.90 yakni berada dibawah  total rata- rata indikator dengan pernyataan “Kebersihan ruang kerja terjaga dengan baik”, maka dengan adanya rata-rata tersebut perusahaan perlu 

meningkatkan lagi kebersihan ruang kerja yang ada diperusahaan tersebut. Lalu indikator 

No Variabel Indikator Mean 

1 Training (X1) 

- T1 

- T2 

- T3 

- T4 

- T5 

- T6 

- T7 

4.27 

3.98 

4.10 

3.83 

3.82 

3.59 

4.03 

 
Total rata-rata 

indikator 
 3.95 

2 

Lingkungan Kerja 

(X2) 

- LK1 

- LK2 

- LK3 

3.90 

3.76 

4.11 

 
Total rata-rata 

indikator 
 3.92 

3 

Produktivitas Kerja 

(Y) 

- PK1 

- PK2 

- PK3 

- PK4 

- PK5 

- PK6 

4.27 

4.21 

4.41 

4.30 

4.21 

4.18 

 
Total rata-rata 

indikator 
 4.26 
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LK 2 memiliki rata-rata 3.76 yang berada dibawah total rata-rata indikator dengan 

pernyataan "Saya merasa aman bekerja di perusahaan ini”, maka berdasarkan rata-rata 

tersebut  perusahaan diharapkan meningkatan rasa aman dalam bekerja untuk para 

karyawannya. Rasa aman pada karyawan juga dapat dibantu dengan badan usaha yang 

meng-cover adanya rasa aman bagi karyawan tersebut, seperti asuransi keselamatan 

dalam bekerja. Lalu selanjutnya indikator LK 3 memiliki rata-rata 4.11 yakni berada 

diatas total rata-rata indikator dengan pernyataan “Pekerjaan yang menimbulkan suara 

bising mengganggu saya dalam bekerja”,  pernyataan ini memiliki makna yang berbeda 

dengan LK1 dan LK2 pernyataan ini lebih kepada arah negatif yang berpendapat bahwa 

dengan adanya suara yang bising dalam bekerja dapat mengganggu karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaanya, maka diharapkan untuk perusahaan dapat lebih mensiasati 

bagaimana cara agar pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan kebisingan tidak 

menganggu karyawan dalam pekerjaanya.  

 Selanjutnya variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Training. 

Training berhubungan dengan penambahan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan 

untuk suatu pekerjaan tertentu, training dalam penelitian ini memiliki 5 indikator yang 

menjadi penentu hasil penelitian ini yaitu; Tujuan training, Trainer yang memadai, 

Materi training, Metode training, dan Peserta training. Pada tabel diatas telah dijabarkan 

mean indikator dan total mean per variabel tersebut, total rata-rata indikator variabel 

training adalah sebesar 3.95. Dari pernyataan T1 didapat mean sebesar 4.27 yakni berada 

diatas total rata-rata indikator dengan pernyataan “Saya merasa training yang telah 

berlangsung membantu saya dalam bekerja”, pernyataan ini merupakan pernyataan 

positif yang artinya training yang dilakukan di perusahaan ini sudah baik dan tetap 

ditingkatkan lagi mutunya, karena karyawan merasa mendapatkan manfaat dan tujuan 

dari training tersebut untuk pekerjaannya. Selanjutnya T2 dengan mean sebesar 3.98 
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yang berarti berada diatas total rata-rata indikator dengan pernyataan “Trainer/pengajar 

mampu memberikan training secara baik”, pernyataan ini juga merupakan pernyataan 

positif yang artinya trainer pada training yang dilakukan di perusahaan tersebut mampu 

menjelaskan dan menginterpretasikan isi training tersebut dengan baik, dan hal tersebut 

diharapkan tetap dipertahankan untuk kedepannya. Lalu T3 dengan mean sebesar 4.10 

yang berarti berada diatas total rata-rata indikator dengan pernyataan “Materi program 

training yang diberikan membantu saya menjadi lebih terlatih”, dalam pernyataan 

tersebut juga mengandung makna yang positif yaitu bahwa materi dari training tersebut 

mampu membantu karyawan untuk menyelesaikan pekerjaanya di perusahaan tersebut, 

dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Selajutnya T4, T5, 

dan T6 memiliki mean dibawah total rata-rata indikator. Dengan pernyataan T4 yang 

masih ada dalam 1(satu) indikator dengan T3 yaitu mengenai materi training yaitu 

“Materi training mudah dimengerti oleh saya”, dalam pernyataan ini mengandung arti 

yang positif tetapi mungkin para karyawan tidak mudah mencerna materi-materi training 

yang diberikan oleh perusahaan tersebut, sehingga memiliki rata-rata yang lebih kecil 

dari total rata-rata indikator. Lalu T5 memiliki pernyataan “Metode yang digunakan oleh 

pengajar mudah dimengerti oleh saya” yang memiliki makna positif juga, namun 

demikian para karyawan tidak merasa metode pengajar untuk menjelaskan training 

kepada para karyawan belum maksimal dan masih perlu diperbaiki lagi untuk 

memaksimalkan karyawan untuk memenuhi target perusahaan. Selanjutnya T6 dengan 

pernyataan “Metode yang digunakan menarik perhatian saya “, pernyataan tersebut juga 

merupakan pernyataan positif yang juga perlu diperhatikan oleh perusahaan karena 

memiliki nilai rata-rata dibawah total rata-rata indikator. Metode dalam training terbagi 

menjadi 2, yaitu On The Job Training dan Off The Job Training. Pada On The Job 

Training dapat dikatakan semua perusahaan telah melakukan On The Job Training 
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karena metode tersebut merupakan metode yang dilakukan didalam perusahaan pada 

masa bekerja dan bersifat formal. Lalu adanya Off The Job Training belum tentu pernah 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, karena Off The Job Training merupakan 

pelaksanaan training diluar kantor dan memiliki kegiatan diluar pekerjaan kantor sehari-

hari. Hal tersebut perlu ditanggapi lebih lanjut oleh suatu perusahaan bahwa dari metode-

metode training diatas harus dipertimbangan untuk meningkatkan produktivitas kerja 

perusahaan. Yang terakhir adalah T7 dengan nilai rata-rata 4.03 yaitu berada diatas total 

rata-rata indikator dengan pernyataan “Saya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 

training”, pernyataan tersebut merupakan pernyataan positif yang menekankan bahwa 

para karyawan perusahaan telah mengikuti semua rangkaian training yang diberikan oleh 

perusahaan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh training dan 

lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja pada PT. Toyo Seal Indonesia, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel training 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan 

produksi  di PT. Toyo Seal Indonesia. 

2. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel 

lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas 

kerja karyawan produksi  di PT. Toyo Seal Indonesia.  

3. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel yang 

paling dominan dari penelitian ini adalah Lingkungan Kerja (X2). 

5.2 Saran 

 Terkait dengan hasil analisis yang menyatakan bahwa training dan 

lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan produksi 

pada PT Toyo Seal Indonesia dan implikasi manajerial di bab sebelumnya, maka Penulis 

ingin memberikan saran kepada PT. Toyo Seal Indonesia sebagai berikut :  

1. Dari segi variabel yang paling dominan yaitu Lingkungan Kerja, PT. Toyo 

Seal Indonesia perlu melakukan hal tersebut;  

- Meningkatkan kebersihan lingkungan kerja ; PT Toyo Seal Indonesia 

merupakan sebuah perusahaan yang menghasilkan output berupa seal 
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dan dihasilkan oleh manual dan mesin. Tetapi manual (manusia) 

lebih banyak campur tangan dalam hal produksi ini, hal ini yang 

harus diperhatikan dari segi kebersihan penghasil produksi ini sendiri 

yakni karyawannya. Kebersihan dalam bekerja haruslah dijaga 

karena dengan adanya kebersihan, maka dapat menghindarkan 

kerusakan-kerusakan yang ada pada output perusahaan tersebut. 

Selain itu kebersihan dari mesin-mesin juga harus ditingkatkan agar 

tidak menyebabkan output  tersebut menjadi barang yang sia-sia. 

- Meningkatkan keamanan dalam bekerja ; hal ini dimaksudkan adalah 

badan usaha yang menangani masalah keamanan dalam bekerja 

haruslah ditingkatkan. Seperti asuransi dan semacamnya, karena 

perusahaan ini merupakan penghasil barang jadi yang memerlukan 

tantangan dan keahlian tersendiri untuk menghasilkannya. 

2. Dari segi training, PT. Toyo Seal Indonesia pastinya telah memiliki training 

yang baik karena sampai saat ini perusahaan ini masih menghasilkan output 

yang sangat baik untuk para kliennya. Namun ada kalanya karyawan 

memerlukan suasana lain diluar pekerjaanya maka penulis menyarankan 

untuk mengadakan Off The Job Training. Off The Job Training disini 

bertujuan agar para karyawan produksi dapat melepas kejenuhan untuk 

kemudian mereka lebih berkonsentrasi lagi terhadap pekerjaan setelah 

melewati training tersebut. 
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